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Door leuke filmpjes, luisterfragmenten en verschillende knutselopdrachten 

worden de kinderen op een laagdrempelige manier wegwijs gemaakt in  

de Chinese taal. Samen met Li kunnen kinderen hun Chinese uitspraak 

oefenen, maar ook het schrijven van Chinese tekens komt aan bod.  

Kortom, een ontzettend leuke en leerzame module voor BSO & PO!

Spelenderwijs  
   ontdekken kinderen 
de Chinese taal.

 

Kinderen kennis laten maken met een vreemde taal?
Dat kan met de nieuwe e-module ‘Chinees voor kinderen’! 

E-learning voor kinderen

BSO & PO 
kinderen 
7-12 jaar

Nieuw



Professionalisering
met e-learning en blended learning 

Professionalisering
Professionaliseren is werken aan een verandering in kennis,  
vaardigheden en gedrag. In het kader van professionalisering 
wordt bijscholing steeds belangrijker. Daarbij is in toe- 
nemende mate behoefte aan flexibiliteit: het werken aan  
professionalisering moet plaats- en tijdonafhankelijk zijn. 

Heutink Academie
Heutink trainingen biedt speciaal voor leraren Primair  
Onderwijs online cursussen (e-learning) aan in de Heutink  
Academie. Deze leeromgeving voldoet aan de eerder genoemde 
flexibiliteitseisen doordat de Heutink Academie met behulp  
van een computer, laptop, tablet of mobiele telefoon eenvoudig  
te benaderen is. De cursussen in de Heutink Academie  
worden aangeboden op verschillende niveaus en in meerdere  
kennisgebieden. Denk aan cursussen '21st Century Skills',  
'Referentieniveaus taal en rekenen', 'Talentontwikkeling',  
'Passend Onderwijs', 'Wetenschap en Techniek',  
'Hoogbegaafdheid' en nog veel meer! Het cursusaanbod  
wordt ter validatie aangeboden aan Registerleraar, een register 
voor permanente ontwikkeling van leraren Primair Onderwijs. 

E-learning en blended learning
E-learning wordt effectiever als er een mix plaatsvindt,  
het zogenaamde blended learning. Wij adviseren dan ook om  
naast individueel en online leren ook aandacht te besteden  
aan offline leren, bijvoorbeeld door een terugkoppeling in  
de vergadering. Maak van uw organisatie een lerende organisatie 
en zet daarbij e-learning in als middel om te professionaliseren. 

 

Hoofdvestiging 
Rijssen

Nijverheidsstraat 45
T 0548 - 53 66 66

Informatiecentrum 
Rijssen

Morsweg 10
T 0548 - 53 67 66

Informatiecentrum 
Ede

Galvanistraat 12-1
T 0318 - 64 04 42

Datum van uitgifte april 2015 @HeutinkAcademie

Wilt u meer weten,  
schrijf u dan in voor  
een gratis presentatie  
in Ede of Rijssen! 

Data Rijssen:  Tijdstip:
19 mei 2015 16.00-17.00 uur 
 inloop 15.30 uur
 26 mei 2015 16.00-17.00 uur 
 inloop 15.30 uur
Data Ede:  Tijdstip:
28 mei 2015 16.00-17.00 uur 
 inloop 15.30 uur
 9 juni 2015 16.00-17.00 uur 
 inloop 15.30 uur
11 juni 2015 16.00-17.00 uur 
 inloop 15.30 uur

Aanmelden
> www.heutink.nl   
> Primair onderwijs  
> Nieuws en activiteiten  
>  Inschrijven infomiddagen/ 

webinars
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Online leren

� academie
online opleidingsinstituut

Raadpleeg    
onze  
adviseurs!
Voor advies op maat, een  
proefaccount en/of meer uitleg 
over e-learning en blended 
learning kunt u onze adviseurs 
raadplegen om alle mogelijk-
heden met u door te nemen.  

Schrijf  
u in! 


